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TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ SÜRECiNDE 
İNGİLİZ SANAT VE SOSYAL· YAŞAMINDAKi 

TÜRK ETKİLERİ 

Toplumlararası iletişiinde sanatın yeri yadsına
maz. 1583 yılında başlayan ve üç yüz yıldan fazla süren 
Osmanlı-İngiliz ilişkileri sürecinde, İngiliz sanatı ve sos
yal yaşamındaki Türk etki.ıeri de düşünüldüğünden çok 
daha fazladır. 

Osmanlı İngiliz ilişkileri resmi olarak 16. yüzyıl 
sonlarında başlar ve Osmanlı İmparatorluğu 'nun yıkılı
şma kadar devam eder. İngilizler'in ticari amaçlarla baş
lattığı ilişkiler, 18. yüzyıl ortalarına kadar, giderek artan 
bir dostluk şeklinde sürer. ı9. yüzyılda ise ticari ilişkiler 
yanında, İngilizler, özellikle Hindistan ile olan bağlantı
larından dolayı Orta Doğu' daki çıkarlarını korumak 
amacı ile, politik alanlarda da zaman zaman Osmanlı
lar'la işbirliği yaparlar. Napolyon'un ı 799'da, bir Os
manlı eyaleti olan Mısır'a sefer düzenlemesi üzerine 
Fransızlar'ın Orta Doğu'da hakimiyet kurmalarını en
gellemek gayesi ile İngilizler OsmanWara yardım etmiş
ler ve Arniral Nelson yönetimindeki İngiliz donanması, 
Fransız donanmasını Ebu-Kır'da yakmıştı. Yine Kınm 
Savaşı sırasında, Türklerle yan-yana Ruslara karşı çar
pışmışlar, zaferler elde etmişlerdi (1). Ancak 18~8 yılın
da Rus antlaşmaları sonucunda Kıbns adasını elde etme
leri ile bu dostluğun çıkar iliŞkilerine dayalı olduğunu bir 
kez daha ortaya koymuşlardı. 

İngilizlerin OsmanWar'la ilişkileri önceleri ticari 
amaçlara dayalı olup, İngiliz ticaret gemilerinin Osman
lı İmparatorluğu'nun çeşitli liman kentlerine yaptıkları 
seferleri 15. yüzyıla kadar izlemek mümkündür. İngiliz 
ulusunun seyahatleri, denizciliği, serüvenleri ve buluşla
n hakkında önemli bir eser yayıniayan tarihçi Sir Ric
hard Hakluyt, 16. yüzyılda İngilizler'in Doğu 'ya gerçek
leştirdikleri seyahatlere de yer verir. ı5ı ı 'den 1534 yılı
na kadar Londra, Southampton ve Bristol' den bir ço_k bü
yük gemi Sicilya, Kandiye, Sakız, Kıbns, Şam Trablusu 
ve Beyrut arasında muazzam seferler yapıyorlardı. Hak
luyt, bu gemilerin İngiltere'den Doğu'ya Kersie denilen 
şayaklar, çuhalar, bezler, "Statue Cardinal Whites" diye 
anılan bir takım pamuklu kumaşlar getirip, dönüşlerinde 
ise İngiltere'ye ipekliler, çeşit çeşit şaraplar, ze~, su
sam yağları, pamuk, Türk halıları, biber, tarçın ve daha 
başka baharat götürdüklerini anlatır. İngifuler, Türkler fe 
ticari mü~asebetlerinde, yalnız İngiliz gemilerini kullan
rnıyor, Kandiye, Raguza, Sicilya; Cenova, Venedik, İs

. panya, Portekiz gemilerinden de faydalanıyorlardı (2). 

Yard. Doç. Dr. Netice YILDIZ(*) 

İlk kez 1553 senesi sonlarında, Kanuni Sultan Sü
leyman, İran' a sefer yapmak üzere H alep' de kışladığı sı
rada, İngiliz tüccarlarından Anthony Jenkinson'a bir ti
caret izni verilmişti. Bu izin özel olup, yalnız Jenkinson 
veya temsilcisine, fevkalade hiç bir vergi veya resim 
ödemeden, Türk limanlarında ticaret yapma imtiyazları
nı tarumakta idi (3). Jenkinson'un kendisine verilen bu 
hakdan faydalanıp faydalanmadığı bilinmez (4). Ancak, 
bu yıllarda İngilizler'in Doğu seferleri birden bire dur
muş ve 1573 yılına kadar, hiç bir İngiliz gemisi, Akdeniz 
kıyılarına gelmemişti. Bunun nedeni kesin olarak bilin
memekle beraber, bazı bilginiere göre Türklerin Akdeniz 
ÜZerindeki hakimiyeti, bazılarına göre ise tamarnıyle İn
giliz ekonomisi ile ilgili nedenlere dayanmaktadır (5). 

İngilizler'in Akdeniz'de yeniden görülmeleri, 
Türkler'in 1571 'de İnebahtı Savaşı'ndaki yenilgilerin
den sonradır. Bu yıllara kadar, Doğu malları İngiltere'ye 
Venedik ve Ceneviz gemileriyle ulaşıyordu. Osmanlı ha
kimiyeti zayıflamakla beraber, Kıbns'ın fethi de Vene
dikliler'i zayıftatmış ve uzak diyarlara deniz seferlerini 
sürdüremez duruma gelmişlerdi (6). Böylece Orta Doğu 
deniz yolları İngilizlere açılmıştı. 

Türklerin askeri alandaki başanları ve efsanevi 
zenginliği, gittikçe artan yünlü kumaş üretimini pazarla
ma arzusunda olan İngilizler'e çekici gelmişti. 1575 yı
lında Edward Osbome ve Richard Staper adlı iki tüccar, 
Joseph Clemets'i doğrudan doğruya Osmanlı İmparator
luğu ile ticaret yapma imkanlarını araştırmak üzere gön
dermişlerdi. Çok geçmeden Clements, m. Murad'dan 
Osbome'un temsilcisi William Harhome için de yol izni 
elde eder (7). 1578 yılında yola çıkan Harbome, iki yıl 
sonra m. Murad'dan Venedik ve Fransızlar'ın entrikala
nna karşın (8), ilk kapitülasyonları almayı başarır. Bu 
kapitülasyonlar, 1535'de Fransızlar'a verilenler ile aynı 
idi. Bunun üzerine, Kraliçe Elizabeth de Osbome, S ta per 
ve on meslektaşına Levant'e yedi yıllık ticaret imtiyazı 
verince, Levant Company veya Türkiye Tüccarları diye 
bilinen ticari kuruluş meydana gelmişti. Yine William 
Harbome, kumpanyanın İstanbul'daki ilk temsilcisi, ay
nca Kraliçe'nin Osmanlı Sarayındaki elçisi ·olarak atan
mıştı (9). Tüccarların temsilcisi olarak 1583 yılında ge
len William Harbome, son .derece zengin hediyeler ile ilk 
kez Osmanlı Padişahı 'nın huzuruna kabul edilmiş ve 
Kraliçe'den getirdiği namesini Padi§ah'a sunmuştu (ı O) . 

(*) :ı;:>oğu Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, insani Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Resim 1 : Türk giysileri ile Edward Wortley Montagu. 
George Romney (Turquoise dergisinden) 

Bu hediyeler arasında üzerinde av sahnesi, tarlada çalı
şan çiftçiler ve madencilerden oluşan bir taşra sahnesi 
olan, gümüşten yapılmış, ve değerli taşlarla bezeli, saat 
başlannda tüm figürlerin otomatik olarak hareket ettiği 
teknoloji harikası bir saat de vardı (1 1). Kraliçenin na
mesi ile bu hediyelerin sunulmasım takiben elde ettiği 
kapitülasyonlar sonucunda Osmanlı-İngiliz ilişkileri res
mi olarak başlamış ve bu 20. yüzyıl başianna kadar sür
müş, 1914 yılında I. Dünya Savaşı 'nın başlaması ile so
na ermişti. 

William Harbrne' dan sonra, her üç yılda bir yeni 
bir elçinin Osmanlı Sarayı'na atanması ve ahidnamelen 
yenilernek için Pa diş ah' a ve üst düzeydeki yöneticiler ile 
Valide Sultan'a son derece zengin hediyeler getirilmesi 
adet olmuştu. Bu hediye verme geleneği, idari alanlarda 
reformlar yapıp, eski gelenekleri yıkan n. Malunud za
manına kadar süregelmişti (12). n. Mahmud zamanından 
itibaren de İngil~ere' den çeşitli vesilelerle daha çok neza
ket icabı çeşitli hediyeler gönderilmişti. 

m. Murat'ın ölümünden sonra yerine gelen m. 
Mehmet'in cülusunu kutlamak amacıyle gönderilen elçi, 
uzun tartışmalardan sonra ancak 1599 yılında gelebilmiş 

ve yine Padişah'a değerli hediyeler sunmuştu. Elçi 
Henry Lello tarafından sunulan bu hediyeler arasında 
son derece kıymetli bii org-saat vardı. Bu saatin çizimi 
seneler sonra The IDustrated London News'de (1877'de) 
yayınlanmış, daha sonraki araştırmalarla m. Mehmet'e 
hediye edilen ve Dallam adlı usta tarafından yapılan saat 
olduğu anlaşılmıştı. Bu hediyeler sadece Padişah 'a değil, 
Sadrazam'a, vezirlere, Valide Sultan'a ve daha bir çok 
yüksek dereceli görevliye veriliyordu. Bu kez, Safiye · 
Sultan'a da çok değerli bir hediye getirilmişti. Son dere
ce güzel bir araba ve çeşitli kumaşlarla, parfürnler Safi
ye Sultan 'a getirilen başlıca hediyelerdi (13). Padişahlar, 
bu hetlixelere karşılık vennez, sadece huzura kabul edi
len elçi v'e maiyetine hil'atlar giydirilirdi. . 

· Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiltere'ye temsil
cilerini· göndermeleri de yine ilk kez 16. yüzyıl sonunda 
görülür. Osmanlı hükümdan m. Murad, saray için ge
rekli bazı levazım aldırmak üzere Garabet; ·Nikola ve 
Ahmet adındaki kişileri göndermiş, bunlarla Kraliçe'ye 
hitaben birer de name yollarmştı (14). 

İngiliz-Osmanlı ilişkilerinin resmen başlamasın
dan sonra pek çok İngiliz, Osmanlı ülkesine gelmişti. Bu 
gezgir!ler, başlıca tüccarlar, diplomatlar, İngiliz aristok
rasisi, din adamları,· bilim adamlan ve sanatçılar olarak 
gruplandırılabilir. Ticari faaliyetleri yanısıra, Osmanlı 
imparatorluğunun çeşitli yörelerini gezip, araştırmışlar, 
Türk gelenek görenekieri ile sanatını öğrenmeye çalış
mış, hatta kimisi Türk geleneklerini ve hatta İslam dini
ni de benimseyerek T~k topraklannda yerleşip, Türkler 
gibi yaşamayı yeğlemişlerdi. 

Bir çok gezgin beğenip benimsedikleri, ya.da kü
ÇÜftl!leyİp alay ettikleri Osmanlı adet ve gelenekleri ile 
sanatını değişik anl~tırn yollanyle mernleketlef4ıe ~t
mış, buna karşılık, Ingiliz adet ve gelenekleri ile sanatı, 
dolayısı ile de Batı kültürünün de bu gezginlerce direk 
olarak Osmanlılara tanıtılmasında rol oynarnışl!i!dı. 

Bu gezginler anılarını yazmış ve Türk görgü ve 
göreneklerini ülkelerine tanıtrnışlardı. Tarih, sanat, arke
oloji ve din bilimi çalışmalan yapan bu gezginler tarafın
dan hazırlanan çok sayıdaki resimli kitap ve albüm bu
gün Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili değerli doküman
lardır. 

Bu ilişkiler sonucu iki toplum ara.Sında sanat etki
leşimi olmaması mümkün değildi. Türk ternalanna deği
nen İngiliz seyyahlar arasında diplomatlar başta gelmek
te idi. 19. yüzyıla kadar Levant Company ~ccarlanrıın 
bazılan elçilerle birlikte Türk sarayına girebilmişler ve 
Padişah'ın yaşam tarzıru kısmen gözlernleyip anılarını 
yazınsal veya resimsel olarak ifade etmişerdi. Böylece 
Doğu Sarayı çoğu kez egzotik temalarla ifade edilmişti. 
Elçilerin maiyetlerinde saraya girebilmek için İngiliz 
tüccarları, soylulan, araştırmacılar büyük bir gayret sar
fetmişlerdi. Ünlü şair Lord Byron, elçi maiyetinde huzu-
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ra çıkmasına izin verlımediği için elçi Lord Elgin' e çok 
içedemişti (15). 

Elçilerin maiyetinde ressam bulundurması alışıla
gelmişti. Bu ressarrılar ara5ında İngiliz sanatçılar yanın
da İtalyan veya Hallandalı ressarnlar da vardı. İtalyan 
ressam Luigi Meyer, Sir Robert Ainslie için çalışmış, yi
ne Napolili Jean Etienne Liotard ise Lord Ponsonby için 
çalışan ressamlardandır (15a). 

Diplomatlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli 
yörelerini belgeletmeleri yanısıra, kendilerine tanınan 
ayncalıklarla çeşitli yörelerdeki antik eserlerin İngilte
re'ye taşınmasında da büyük bir rol oynamışlardı. Hali
kamas Mozolesi, Lidya ve Likya eserleri,Akropolis'ten 
Parthenon frizleri, Asur ve Babil eserleri ve daha bir çok 
eser, elçilerin girişimleri sonucu İngiltere'ye taşınmış 
eserlerden bazıları idi. 17. yüzyılda Levant Com
pany'nin kurucularından olan Sir Thomas Glover, İngi
liz aristokrasisi için antik eser toplama geleneğini başla
tan kişi idi. Sir Glover, bu iş için, Osmanlı İmparatorlu-

. ğu'nun her tarafına araştırma yapmak üzere ad,amlarını 
göndermişti (16). 1621-1628 yıllarında İstanbul'da elçi 
olarak görev yapan Sir Thomas Roe'nun yayınlanan ya
zışmalarından (17) İngiliz soylulanndan Lord Arundel 
ile Buckingham Dükü için eser toplama gayretleri izle
nebilir. Arundel Kontu, İngiltere'ye getirttiği bu antik 
eserler ile evinin etrafını ve bahçesini süslemiş, arkada 
tanrı ve tarırıçalann geriye doğru uzandığı heykellerin 
bulunduğu galerinin önünde eşiyle kendisinin portresini 
de yaptırmıştı. 17. yüzyılda yazılıp sahnelenen Antiqu
ary adlı oyunun kahramanı da Arundel ve arkadaşların
dan esinlenerek yaratılmıştı (18). 1650 yılına kadar 
Arundel House'da 37 heykel, 128 büst, 200 civarında ya
zılı ta~let --:e çeşitli lahit ve kırık parçalar toplanriuştı 
(19). Unlü Ingiliz tarihçisi Horace Walp~le, İngiltere'de 
18. yüzyılda büyük bir evin Orta Bo ğu 'dan taşınan antik 
heykellerle süslenmeden muazam sayılamayacağını an
latır (20). 

19. yüzyılda İngiliz elçisi olarak görev yapan ve 

Resim 2 a- Türk halılannın taklidi olarak yapılan ingiliz halısı. 
The Duke ofBuccleuch-Quensbuıy kolleksiyonu, 16. yy. sonlan 

Kıbns'ın İngilizler'e verilmesinde önemli bir rolü olan 
Sir Austin Henry Layard'ın Osmanlı İmpataroluğu ile 
ilişkisi önce bir gezgin, daha sonra bir arkeolog, en son 
ise etkin bir diplomat olarak izlenebilir. Seylan'da yaşa
yan kardeşine gitmek üzere at üstünde İngiltere'den yo
la çıkarakAvrupa 'yı geçen Lay ard, Musul' da kazı yapan 
Fransız arkeolog Botta ile tanıştıktan sonra arkeolojiye 
ilgi duymuş, Seylan'a gitmekten vaz geçerek İstanbul'a 
gitmişti. İngiliz elçisi Lord Strak:tford Canning aracılığı 
ile büyük bir uğraştan sonra Musul'da kazı yapmak için 
izin koparmış ve British Museum 'un da mali desteği ile 
Nemrut ve Ninova kazılarını gerçekleştirmişti. Layard, 
kazı sonucunda ortaya çıkan Asur uygarlığının anıtsal 
kalıntılarını İngiltere'ye göndermiş, kazı sonuçlarını ise 
bir çok detaylı çizimlerle bir katalog halinde yayınlarnış
tı. Bu kataloğun bir kopyasını Padişah'a da sunmuş, ve 
buna karş~ Padişah, Layard 'ı altın bir eniiye kutusu ile 
onurlandırmıştı (21). Bu katalog, bugün İstanbul Üniver
sitesi'nde Yıldız albümleri arasında yer almaktadır (22). 

Osmanlı İmparatorluğu 'na seyahat eden İngiliz 
bilginler çoğunlukla klasik eserler ile ilgilenip, İncil ve 
Doğu kilisesine ait problemlerine çözüm arayıp, Türk ve 
Arap dili ile tarihini araştırmakta, aynca özellikle Bizans 
İmparatorluğu'ndan kalan el yazmalarını toplamaktaydı
lar. Genellikle bunlar, Cambridge ve Oxford Üniversite
leri'ne bağlı bilim adamlan idi. Edward Pococke, John 
Greaves, George Wheler, Edward Daniel Clarke, Ciadi
us James Rich, Sir William Ousley gibi kişiler bu gruba 
girmişlerdi. Bunlar, incelemelerini kaleme almışlar ve 
daha sonraki araştırmalara ışık tutmuşlardı. Bunlardan 
1638 yılında İstanbul'a gelen matematik ve astronomi 
bilgini John Greaves, cami yapımı ve çadır ölçüleri üze
rine araştırmalar yapmış ve Observations on His Travels 
adlı eserinde bunlara değinmişti (23). Bu çalışmalar, bu
gün dahi önemli dökümanlar olarak geçerliliğini sürdür
mektedir. Uzun yıllar elçi sekreterliği ve konsolosluk ya
pan Paul Rycaut'un yazdığı Türk tarihi ile ilgili eseri 
bunlardan biridir. 

Yine Başpiskopos Laud'un, II. Charles zamanın
da Türk yazmalanna ilgi göstermesi sonucu bu konuda 

Resim 2 b- Soldaki halının taklit edilerek yapıldığı sanılan rurk halısı, 
16. yüz yıl, Vicıoria and Albert Museurn. Kaynak: AF.C. Kendrick
C.E.C. Tatıersall, Handwoven Carpeıs- Orienıal and European. 
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Resim 3 a b c d : Küçük boyutlarda, daha çok mobilya döşemelikleri olara!c kullanılmak üzere Türk halılanndan esinlenerek yapılan 
ve Türk işi (Turkey Work) diye anılan küçük pano ve yastıklar. Kendrick- Tattersall, Handwoven .Carpets: Oriental and European . 

büyük bir birikimi başlamıştı. Laud'un Kral ll. Charles'ı 
ikna etmesi sonucu Levant Compariy'e kral tarafından 
yazılan bir mektup ile Levant Company' e ait her gemi bir 
el yazması getirmekle yükürnlendirilmişti. İngiltere'de 
çok sayıda Kur'an olması nedeniyle bunlıirın Kur'an dı
şında eserler olmaSı da_ özellikle belirtilen bu mektup so
nucu Oxford ve Cambridge Üniversiteleri ile Lambeth 
Palace Library'e sayısız el yazması toplanmıştı (24). 

Bir çok İngiliz sanatçi Osmanlı topraklarında il
ham kaynakları aramış, Türk yaşantısını, giyinişini, mi
marisini, antik eserlerini İngiliz toplumuna tanıtmakta 
önemli bir rol oynamışlari:lı. Bu sanatçılar bir çok gravür 
sanatçısına, hatta doğuya gelmediği halde bu. konularda 
çalışan sanatçılara da kaynak sağlamışlardı. B~ sanatçı
laran Frederick John Lewis;Thomas Allom, William 
Bartlett burada anılabilir. ·· 

Osmanlı - İngiliz ilişkilerini. sürdüren diğer 
önemli bir meslek grubu ise tüccarlardır. Tüccarlar, İrt
giltere'ye lüks ürünler taşımakla kalmamış, özellikle 
Türk kumaşları, çinileri ve halıla!ının taklitlerinin yapıl
masında da ön ayak olmuşlardı. 

\ 

İngiltere'de Türk halılanna karşı daha 15. yüzyılda 
başlayan beğeni sonucu artan talebi farkeden Richard Hak
luyt, 1579 yılında Moskova kumpanyası üyesLMorgan 
Hubblethrone'a Türk halı sanatım öğrenmesi ve geri dö
nerken beraberinde halı sanatım çok iyi bilen kadın-erkek 
bir kaç ki§i getirmesi konusunda direktifler vennişti (25). 

Türk pazarı için ürünler üİeten yapırncılar arasın
da özellikle saat yapımcıları, Türk pazarına hitap eden 
saatler üretmekte.özen göstermişlerdi. İngiliz saat ya

. pımcıları, 17. ve 18. yüzyılda muzikli, boğaz manzariılı · 
saatlerle Türk pazarını ellerinde tutmayı başarmışlardı. 

Ancak iki ülkenin sosyal ilişkilerine en büyük 
katkı kraliyet ailesi m~nsupları ile İngiliz soyluları tara
fından gerçekleştirilmişti. 19. yüzYıl, bu ilişkilerin ~n yo
ğun olduğu bir devredir. Kral N. George'un boşanmak 
istediği eşi Kraliçe Caroline, 1816 yılında Osmanlı Ülke
sine bir gezi yapmış İstanbul'a gelişinde kendisine Padi
şah tarafından çok değerli takılar ve gümüşler hediye 
olarak gönderilmişti. Ancak, Kraliçe huzura kabul edil
memişti (26). 
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Yine Napolyon 'un Mısır seferi ile gelişen olaylar, 
Türk ve doğu imajının İngiltere' de değişiki şekillerde ele 
alınmasına neden olmuştu. 

Kırun Savaşı'ndan başlayarak, soylulann Os
manlı İmparatorluğu'na ziyaretleri daha da artmış, adeta 
bir alışkanlık haline gelmişti. Kraliçe Victoria'nın amca
sı Cambridge Dülcü, 1855 yılında İstanbul'a gelm.iş ve 
rahatsızlığı nedeniyle Saray'a gidememiş, ancak, ikamet 
ettiği İngiliz sefaret binasında Padişah tarafından ziyaret 
edilmişti. Bu olay, tutucu çevreler arasında oldukça eleş
tiri ile karşılanrnıştı (27). 

Kıiım Savaşı sonucunda başlayan banş kutlama
lan, hem Londra, hem de İstanbul yaşamına bir canlılık 
getirmişti (27a). Londra'daki Türk sefaretinde bir balo 
verilmiş ve çok sayıda İngiliz soylusu, subayı yanısıra, 
Kraliçe Victoria da baloya katılmıştı. İlk kez bir İngiliz 
kraliçesi bir Türk sefaretini ziyaret etmiş ve bu olay ga
zete manşetlerine geçmişti (28). Yine İstanbul'daki İngi
liz sefaretinde verilen baloya da Sultan Abdülmecit'in 

· katılması oldukça heyecan yaratan bir olay olmuştu (29). 
İngiltere'de büyük bir heyecan yaratan diğer bir olay ise 
1867 yılında Sultan Abdülaziz'in İngiltere gezisi idi. 
Buckingham Sarayı Guildhall ve India Office'de resep
siyonlar verilmiş, Padişah ile ilgili haberler gazeteleri 
doldurmuştu. 

Bu olaylar sonucunda İngiliz sosyal tarihinin çe
şitli evrelerinde Türk temasına sık sık rastlanır. Yenilik
lere her zaman açık olan İngilizler, zaman zaman Türk 
modasını benimsernişler, kendi beğenilerine göre değiş
tirerek Türk giysileri kullanmışlardı. 

Türk m odası gerçekte İngiliz-Osmanlı. ilişkilerin
den daha da geriye gitmekte olup, İtalya yoluyla İngilte
re'ye geçmişti. Public Record Office'de bulunan .1510 
yılına ait kayıtlarda Saray şenliklerinde kullarolmak üze
re Türk başlıklan ve silahlarının hazırlanması için sipa
rişler verildiği izlenmektedir (30). Yine 1554-1555 yılın
da Kraliçe Mary'nin saray şenliklerinde kullanılmak 
üzere Türk giysileri hazırlattığı anlatılır (31). 1509-1547 
yıllan arasındaki modayı anlatan bir yazar, İngilizlerin 
paltolannın İtalyan, kaftanlannın İspanyol, elbiselerinin 
Türk, başlıklanının ise Fransız ıart.ında olduğunu belirtir 

(32). 1594 yılında Edinburgh'da VI. James'in oğlu Prens 
Henry'nin vaftiz şenliklerinde yer alan etkinliklerden bi
ri de şatonun yanındaki vadide yapılan ve aralarında'kra
lın da yer aldığı üç hıristiyan, üç Türk ve üç amazan sa
vaşçıdan oluşan bir savaş oyunu yapılmıştı. Kral, hıristi
yan şövalye rolünde olmakla beraber, oyundaki üç 
Türk'ün son derece ihtişamlı ~ysileri olduğu anlatıl
maktaydı (33). 

Türk giysileri 17. yüzyılda yeniqen mor~ olur. 
1666 yılında n. Charles'ın SaraY'nda Türk giysilerinin 
moda oluşunu, çağın sosyal yaşantısını hatıratlannda 
yansıtan John E~elyn ve Samuel Pepsy'den öğrenmekte
yiz. Evelyn, kralın Türk tarzında giyinmeye başladığını 
ve bunu bir daha değiştirmeyeceğine dair yemin ettiğini, 
frapan Fransız giysilerine karşın çok güzel bir Şekilde ta
sarlanan Türk giysilerini Kralla birlikte bir çok soylunun 
dahi benimsediğini anlatır. Samuel Papsy ise, kendisi dı
şında Kral ile bir çok soylunun giydiği özellikle siyah ve 
pembe renkli Türk giysileri ile saksağan kuşuna benze
diklerini belirtmektedir (34). 

17. yüzyılın Restorasyon tiyatrosu da bumodaya 
paralel olarak Türk temalı oyunlar ile doludur. Il Char
les'ın Türk giysilerini kullanmaya başlamasından hemen 
sonra Roger Boyles'un The Tragedy of Mustapha adlı 
oyunu sahnelemesi, bu modanın daha alt tabakalara in
mesine neden olmuştu (35). 

Yine aynı yıllarda iç mekan döşemesi de Türk sa
natından etkileruniştir. "Turkey work"(Türk işi) denilen 
bir işleme moda olmuş, sandalye arkalıklan bunlarla dö
şenmiştir. Şöminelerin etrafı çinilerle süslenmiş ve oda
laraTürk temalı ~esimler asılmıştı. 

18. yüzyılda Türk m odası yeniden gündeme gelir. 
1717'de İstanbul'da sefire olarak bulunan Lady Mary 
Wortley Montagu ile 172l'de 28 Çelebi Mehmet Efen
di'nin Paris elçiliği görevine atanması Fransız ve İngiliz 
modasında Türk giysilerinin yeniden moda olmasına ne
den olmuştu (35a). Lady Mary, Osmanlı İmparatorlu
ğu'nda Türklerle ilişkisi olup, Saray'da Valide Sultan ta
rafından kabul edilen ilk İngiliz sefiresidir. Daha İstan
bul' da iken Türk kıyafetlerini çok beğenmiş, İngiltere'ye 
döndükren sonra da heraberinde getirdiği çok sayıda 

Resim 4 a ve b: Londra'da Jermyn SLreet'de açılan Türk hamanı ı. The lllustraLed London News 
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Resim 5 : Londra'da Drury Lane'de Royal Oper.ı tarafından 
oynanan ll Seraglio operasından bir sahne 

Türk giysisini değişik toplantılard~ giymiş, aynca bu kı
yafetlerle değişik portrelerini yapurmıştı. National Trust 
of Scotland'ın himayesinde bulunan West Wycombe 
Park'ın yemek odasında burayı yaptıran Sir Francis 
Dashwood 'un Türk giysileri ve türbam içinde muhteme
len Divan Club üyesi olarak elinde şarap bardağı tutar
ken gösteren bir resmi ile yine Türk giysileri ile Lady 
Mary Wortley Montagu ve Sir Francis'in kız kardeşi 
Mary'i gösteren iki Portre daha vardır. Bu resimlerin ar
kalannda El Fakir Dashowood Pasha, Sultana Wortley 
Montagu ve Sultana Walcot?nia yazmaktadır (36). 

"Turqueri'.' diye adlandırdığımız bu moda sonucu 
bir çok İngiliz, soylu Türk giysileri ile kendilerini Sultan 
veya Paşa diye ünvanlarla isimlendirdikleri portrelerini 
yaptırmışlardı. 

Bahçe ve parklarda küçük. Türk köşkleri yapıl
mıştı. 18. yüzyılda Londra'daki Vauxhall Gardens'da 
son derece zengin işlemeli bir Türk çadırı vardı (37). Yi
ne bu Park'a "Türk Cenneti" dendiğini o devirde yazılan 
bir şiirden de öğreniyoruz. · 

18. yüzyılın ikinci yarısında da bu moda zaman 
zaman yeniden görülmüş ve başta Lady Mary Wortley 
Montagu'nün oğlu Edward Montagu tarafından sürdü
rülmüştü. Montagu'nün Türk yaşamına olan özentisi o 
denli ileri seviyede idi ki, kendini üzerinde Padişah'ın 
tuğrası olan bir fermanla Padişah'ın oğlu olduğu ve bu 
nedenle de Padişah'ın kendisine bir maaş bağladığım id
dia edecek kadar ileri gitmiş, üzerinde ancak şehzadele
rin takacağı irilikte bir elmas olan portakaİ renkli kavu
ğu ile sık sık Londra sokaklannda dolaşmaktaydı (38). 
Yine ticaretle uğraşan bir çok İngiliz tüccar da Türk giy
sili resimlerini yapurmışlardı. 

İngiliz edebiyatında da Türk temalı çok sayıda 
eser vardı. Bunlar genellikle Türk tarihi ve hikayeleri ile 
ilgilidir. Painter's Palace and Pleasure adli eserde Fatih 
Sultan Mehmet ve Bizans Prensesi İrene ile ilgili hikaye
ler işlenmiştir. Marlaw'un Tambbourlain (Timur) adlı 
oyunu, Kyde'e atfedilen .Suleyman and Persede adlı 

oyunlar bunlardan ikisidir. Türk masallan 1708 yılında 
Fransızca'dan İngilizce'ye çevrilmiş, yine The Beautiful 
Turk adlı roman da G. de Bremend'in Fransızca çeviri
sinden İngilizceye aktanlmışti. 

Türk teması tiyatro, opera ve bale s~atlannda da 
çok sık işlenmiştir. Beyazıt n adlı oyunda Hürrem Sultan 
rolünde oynayan Elizabeth Rachel Felix'in Hurrem Sultan 
giysileri ile.)Jir resmi yapılmıştı. Londra' da Drury Lan e' de 
Royal Opera ~afından -sahnelenen ll Seraglio adlı opera
yı haber verenThe lliustrated London News gazetesi ope
ranın bir sahnesini yansıtan bir de resim vermektedir. 

: 19. yüzyılda endüstri devrimi sonucu sanat ve 
edebiyah-3: başlayan Romantik akım yeni bir türü ortaya 
çıkarır. Orientalizm akımı ile Türk konulan yeniden.ele 
alınır ve evlerde Tiiİ'k odaları, sigara içme odalan düzen
lenir. Dört ay gibi kısa bir süre İstanbul'da Sefaret Kati
bi olarak çalışan David Urquhart, görevinin kısalığına 
karşın, Türk adet ve göreneklerini kabullenip; Türk giy
sileri ile dolaşması, tam anlamıyle Türk tarzında döşeli 
bir evde otur-arak, Türklerle dostluk kurması ve Türkçe · 
konuşması ile Lord Ponsonby'nin elçiliği zamanındaki 
İngiliz misyon geleneklerini alt üst etmişti. Uiquhart, İn
giltere'ye döndükten sonra da bu alışkanlıklannı sürdür
müştü. Urquhart'ın Watford'daki evi, içinde gerçek an
lamıyle bir Türk hamarnı da ihtiva eden muhteşem bir 
Doğu Sarayı idi (39). 

Evlerde düzenlenen bu odalar, Türk takıidi çini
lerle, divanlarla· süslenmişti. Mobilya alanında Ottoman 
denilen oturma gruplan geliştirilmiş, Türk kilimieri ile 
döşemeler yapılmıştı. 

İngiltere'de açılan Türk kahv~haneleri ve ha
mamlanna da burada değinmeden geçmek mümkün de
ğildir. 17. yüzyıl ortalannda Türk kahvehaneleri ön çe 
Cambridge'de sonra Londra'da görülür. Oxford ve 
Cambridge Üniversitelerine el yazmalan satmak için ge
len Rum papazlar tarafından 1650 yılında Oxford'da İn
giltere'nin ilk kalıvehanesi Angel Inn açılır (40). 1652 
yılında ise Daniel Edwards adlı tüccar tarafından Lond
ra'ya getirtilen İzmirli Pasque Rosee, St. Michael's Al
ley, Corn.hill'de ilk kahvehaneyi açar (41). Bu kahveha
neler, genellikle Sultan's Head ya da<I'urks Head' diye 
adland.ı.rılmıştı. · 

1678 yılında Sir William Jonnens adlı bir kiŞi, · 
Türk hamamlan açabilmek için patent hakkının kendisi
ne verilmesi için başvuruda bulunmuş ve 14 yıllık bir 
hak elde etmişti. Böylece 1677 yılından itibaren Lond
ra' da Türk hamamlan açılmıştı ( 42). 

1845 yılında ise bu geleneği yeniden canlandırmak 
isteyen David Urquhart, yeniden Türk hamamlan açıp, 
bunlann ·çoğalması için büyük bir gayret sarfetrnişti. Ur
quhart'ın Londra'da Jermyn Street'de açtığı Türk Hama
mı, İstanbul'dakileri aratmayacak güzellikte olduğu anla
tılır. Urquhart, yaşadığı her yerde kendisi ve ev halkının, 
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!)atta çalışanlannın da kullanabilmesi için Türk hamarnla
n yaptınnıştı. Savoy' daki dağ evinde bulunan Türk hama
muu bütün köylü ve dağcılara da açmış, yazdığı makale
ler ve verdiği konferanslada Türk hamamlannın sıhhi yö
nünü bilimsel olarak anlatmaya çalışmıştı (43). 

Londra'da yapılan Türk hamamlanndan en iyi 
korunmuş örneklerden biri Liverpool Street'de bir lo
kanta olarak çalıştırılan Gallipoli Restaurant' dır. 

Türk hamarnlan sosyal alanda olduğu kadar mi
mari alandaki etkileşimi de gösterir. Türk hamarnlan ya
nında İngilizler, Türk mimarisinin çeşitli sahalannda da 
Osmanlı topraklannda yeni fikirler aramışlar, bunların 
bazılarını uygulamaya çalışmışlardı. Ünlü İngiliz mimar 
Christopher Wren, İstanbul'da yaşayan varlıklı İngiliz 
tüccan Dudley North'dan, Türklerin mimari konulann
da, özellikle cami kubbelerinin yapı tekniğini kendisi 
için öğrenmesini istemişti. North'un topladığı bilgileri 
W ren, St Pauls kilisesinin kubbesinin yapımında kullan
mak isternişse de bu bilgileri yeterli bulmaınıştı ( 44). Yi
ne de mimari alanında ilgilerini çeken özellikle .Türk ca
rnilerinin 18. yüzyılda parklarda ilgi çeki.ci minyatür ör
neklerini yapınışiardı ( 45). 

Halı sanatı, İngilizler'üı Türkler'den öğrendiği en 
önemli sanat dallanndan biridir. 15. yüzyıla kadar İngi
lizler, zemini örtrnek için herhangi bir kaygı duymamış
lardı. Saraylarda bile, yerler genellikle çıplak ve pis olur
du. Sadece, tahtın önüne değerli bir kumaş parçası seri
lirdi. 15. yüzyılda yerler saman ile örtülmeye başlanmış, 
bu arada bir kaç Türk halısı da İngiltere'ye ulaşmıştı. 16. 
yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu'ndan ithal edilmek: 
le beraber, yine de değerli, nadir bulunan lüks eşyalar sa
yılırdı. Bununla beraber 16. yüzyılda Türkhalılanrunİn
giltere'de taklitlerinin yapıldığı görülür. 1570 tarihli, or
tasında Kraliçe Elizabeth, kenarlannda ise Ipswich eya
leti hanedanının arınası bulunan bir halı bu gün Victoria 
and Albert Museum 'da bulunmaktadır. Queensbury kol
le~jyonunda bulunan üzerinde Montagu ailesinin arına
sı ile 1584-87 tarihleri olan bir grup halı da Türk halıla
nnın taklididir ( 46). 

16. yüzyılda Türk halılannın taklitlerinin yapıldı
ğını biliyoruz. İngiliz kaynaklan, Türkiye'den ithal edi
len halılardan 'T~ey carpet', taklitlerinden ise 'Turkey 
work carpet: diye bahsetmektedir. 

18. yüzyıl ortalannda Royal Society of Arts bu 
sanatı teşvik etmek amacı ile yanşmalar düzenler. Ödül 
kazananlardan biri olan Thomas Whitty'nin Axrnins
ter'de kurduğu halı fabrikası 19. yüzyıl ortalanna kadat 
çalışmasını sürdürürse de Türk pazarı ile rekabeti sürdü
rernemiş ve sonuçta kapanmıştı. Axıninster'de yapılan 
en son halılardan biri Osmaplı Padişah' ı için sipariş ve
rilmişti. 1835 yılında tamamlanan bu halı kasahada bü
yük bir heyecan yaratmıştı. Bu şimdiye dek dokunan en 
büyük halı idi. Bunu kutlamak için Şükran Günü 'nde ki
lisede bir ayin dahi düzenle~şti (47). 

Türk çinileri de İngiliz yaşamına daha erken yıl
larda girebilrnişti. 17. yüzyılda değerli Doğu porselenle
rine gümüş kapaklar yapmak moda olmuştu. İznik çini
leri de bu şekilde İngiliz işçiliğinin birleşmesi ile yeni 
forrolara sokulmuştu. Üzerlerinde I.H. damgası ve 1592, 
1597/8 tarihleri bulunan üç çini (47a) Victoria and Al
bert Museum, British Museum ve Cambridge'de Fitz
william Museum'un en güzel ömeklerindendir. Dahası 
bunların Türk eserleri arasında değil ,..Rönesans eserleri 
arasında sergilenmesi toplum yaşamındaki yerlerinin 
önemini daha da artırır. 

19. yüzyılda ise İngiltere'de İznik çinilerinin tak
litlerini buluruz. Minton & C o., William de Morgan, 
William Morris bu taklitleri yapmayı başarırlar. 

1851 ve 1862 yıllannda Londra'da açılan Ulusla
rarası sergiler Türk sanatı konusunda bir çok tartışmala
ra yol açmıştı. William Morris, Türk motiflerini halı, ku
maş, duvar kağıdı, vitray ve kitap resimlerinde uygula
mış, Doğu 'ya araştırmalar yapmak, yeni motifler bulmak 
için adamlar yollamıştı. Liberty Company, sedef kakma
lı Türk mobilyalan yapmakla ünlü bir firma idi. 

1854 yılında, Kınm Savaşı sırasında, halka sava
şı sempatik gösterme gayeleri ile Türk temalan sık sık 
gazetelere konu olur. Bu yıllara ait The Illustrated Lon
don Newsde Türk adet ve geleneklerine, sanatına değin
mekte, özellikle İstanbul' dan çeşitli manzaralar göster
mekte, Padişah'a ait haberler ve saray ile ilgili bilgiler 
vermekte idi. Çıkan haberlerden biri ( 48) ise aynı yıl 
içinde Londra' da, Li verpool Street' de açılan Türk müze
si ile ilgili bir haberdi. Bir etnografya müzesi olarak dü
zenlenen bu müzede Türkler'jn sosyal yaşamlarını yan
sıtan odalar düzenlenip sergilenmişti. Bu müzenin The 
Catalogue of the Oriental Museum (Müze-i Osmaniyye 
fi Londra) adı ile yayınlanan küçük kataloğunda da bu 
sahnelerden bazılannın resimleri verilmişti. 

Dört yüz yilayalan bir süre devam eden Osmanlı 
- İngiliz ilişkileri sonucunda iki toplum arasında etkile
şim kaçınılmaz bir olgudur. Bu·makalede sadece genel 
hatlan ile İngiliz sanatı ve sosyal yaşarnındaki Türk etki

.ıeri ele alınmaya çalışıldı. 

Resim 6: 1854 yılında Londra'da açılan Oriental ve Türk 
Müzesinde "Yemek yiyen Türkler" konulu odanın resmi. The 
lllusırated London News. 
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